
AQUANET SA.
Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2012 roku

Wyodrębniona w rachunku zysków i strat wartość sprzedaży dla pomiotów powiązanych (296.22t11 zł

w roku 2012) dotyczy tyiko przychodów netto ze sprzedaży i zrównanych z nimi, Pozostała sprzedaż dla

podmiotów powiązanych (z tytułu opłat licencyjnych) wykazana jest w pozostałych przychodach

operacnych.

Wyodrębriiotie w nocie salda należności zotowiązaI dółyczą tylko podmiotów zależnych

stowarzyszonych. W bilansie kwoty te różnią o sakla podrriłatów powiązanych, które jednocześnie nie

są podmiotami zależnymi I stowarzyszonymi (akcjonariusze Spółki).

.374. Transakcje zawarte na waiynkach nierynkoych

Warunki transakji zawieranych przez Spółkę ze stronami powianyml zakończonym dnia 31 grudnia

2012 roku 31 grudnia 2011 roku nie odłiegały od warunków rynkowych

38. WYKAZ pooMlorów, W KTÓRYCH SPÓŁKA POSIADA CO NAJMNIEJ 20% UDZIAŁÓW

W KAPITALE LUB W OGOLNEJ LICZBIE GŁOSÓW W ORGANIE STANOWIĄCYM PODMIOTU
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ACUANET SA.
Sprawozdarne finansowe za rok zakoriczony dma 31 grudma 2012 roku

39. ODSTĄPIENIE OD SPORZĄDZANIA SKONSOLIDOWANEGO SPRAWOZDANIA
FINANSOWEGO

Spółka sporządza skonsofidowane sprawozdanie finansowe. Konsolidacją objęta jest jednostka zalezna
Aquanet Krzesnki Sp. z o.o. Spółka ne konsoliduje jednostkę Aquanet Ostroróg Sp. z oo., Aquanet
Mieścinko Sp. z o.o. oraz Okręgowej Stacje Kontroli Pojazdów Sp. z o o na podstawie art 58 ustawy
O rachunkowości

40. POŁĄCZENIE SPÓŁEK HANDLOWYCH

W ckj roku obrotowego Spółka nie połączyła się Z zadnyrni innymi jednostkami.
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